
Fælles bestyrelsesmøde mellem BBUI og Brundby Borgerforening.  Mødet afholdt ved Klubhuset 

- mandag, den 27.4.2020. 

Deltagere fra BBUI: Palle Kaiser, Kenneth Have Ejby, og Lars Bent Maegaard 

Fra Borgerforeningen: Krista Tranberg, Børge Rasmussen, Rona Sørensen og Ellen Kolby og        

uden afbud – Jesper Profft. 

Mødet afholdtes for at klarlægge det videre samarbejde foreningerne imellem om 

Bøgebjergprojektet over legeplads og shelterudlejning mm. 

 

Samarbejdsaftale 

Det aftaltes, at alt hvad der investeres i legepladsen her fra år 2020 deles ligeligt de to foreninger 

imellem, ligeledes deles indtægter fra udlejning af shelter og anden udlejning på samme måde. En 

gammel samarbejdsaftale fra det oprindelige Bøgebjergprojekt, finjusteres af LBM og godkendes 

af begge bestyrelser. 

Alle indtægter og udgifter afholdes gennem den fælles Arbejdskonto i Jyske Bank, Samsø 

 

Shelterudlejning 

Der annonceres med en udlejningstid fra påske til og med efterårsferien, eventuelle ønsker 

udenfor denne periode kan aftales med foreningerne. Vand og strøm ved klubhuset aflæses ved 

start og slut af perioden og afregnes til BBUI fra fælleskontoen. 

Det indkøbes/måske donere et skraldespandstativ med træbeklædning til opstilling ved 

møllestubben, og løse sække isættes. Affaldssække stilles ved klubhuset og forventes afhentet 

sammen med affald derfra. (foreningen har gratis renovation) 

Det store toilet skal være åbent hele døgnet i udlejningsperioden. Udvendig vandhane til fri 

benyttelse til gæster.  Adgang til køkken og bad tages der stilling til, hvis der er behov derfor, men 

ikke i første omgang. Der indhentes tilbud på automat til håndklædepapir til opsætning på 

toiletterne med en opfordring til et mindre bidrag til driften af disse automater (LBM) 

Pris for udlejning af shelter aftaltes til:  50 kr./voksen og 25 kr./børn u. 12 år. Prisen er pr. døgn og 

der kan kun bookes til 2 døgn, og for denne sæson kun én familie ad gangen i møllestubbens indre 

Parkering sker foran de store sten ved klubhuset, og kun der. 

Der søges i Teknisk Forvaltning om opsætning af skilt med henvisning til shelteren. Opsætning ved 

opkørslen til sportspladsen ved det gamle mejeri. Tekst = Bøgebjerg-shelter. (EKJ) 

Der indhentes ligeledes tilbud på et telefonabonnement således, at gæster kan komme i kontakt 

med foreningerne. Måske et OK-abonn. (TF) 



Tina Frausing tilbyder at passe bookingen, af hensyn til erfaringsopsamling. Dette siger vi tak for. 

T.F står for annoncering på de versa medier og på Udinaturen, Naturstyrelsen. 

T.F tager ligeledes kontakt til Jaques på Visit Samsø, Vi er ikke interesseret i et medlemskab på 

visit Samsø. da det har store omkostninger i forhold til udlejningen.    

Der udarbejdes ordensregler, som i A3-format lamineres og opsættes både ved møllestubben og 

ved klubhuset. Opsættes på stander eller på væg. Den vigtigste sætning på denne tavle er:  

Efterlad stedet som du ønsker at modtage det. KT 

 

Shelterbyg 

På grund af Corona-krisen bestemte begge foreninger selv at ville opstille shelteren først på 

efteråret. Der er givet tilsagn fra flere medlemmer ud over bestryrelserne. Den aftale, der var lavet 

med de 2 skoler, kan ikke lade sig gøre førend til næste forår, og det synes at være alt for sent. 

Shelteren er ”prøvesamlet” førend den leveres og dermed skulle der ikke være overraskelser i 

samlingen. Henrik  fra Tranebjerg skole har som privatperson tilbudt sin hjælp om nødvendigt.  

Den frie skole i Onsbjerg og Samsø skole   tilbydes samarbejde i andre projekter. 

Der er udsendt brev til Samsø skole og Den frie skole i Onsbjerg  

Det undersøges om tagmateriale, der er anvendt på en anden bygning på sydøen, en slags 

græstørv/sukkulenter, kan bruges, i stedet for tagpap. (RS) 

Det undersøges også ved Friluftsrådet om arbejdstimer fra de frivillige opstillere kan indgå i den 

samlede pris. Det forventes at være tilfældet. Der skal derfor holdes regnskab med timerne. 

Vi tager kontakt til frikuftrådet om et nyt budget. Da shelteren er billigere end i det oprindelige 

budget 

Fotodokumentation af opstillingen er aftalt med Troels Troelsen, Høneballevej. 

 

Trampolin 

Et ønske om opstilling af nedgravet trampolin har måske lidt længere udsigt og må nok vente til 

næste år. Årsagen er udsolgte trampoliner i landet. Trampolinen skal være af god kvalitet og 

kunne bære en max vægt på 100-130 kg. Der kan måske søges tilskud til denne, og der er forlods 

givet tilsagn om donation på 2x500 kr. fra privatpersoner. 

 

Vandhullet 

Der har været afholdt møde med Bjarne Manstrup fra kommunens Naturafdelingen om vandhullet 

ved sportspladsen. Dette vandhul kunne blive en lille oase, men der kræves en del oprensning og 

beskæring/fældning af træer på og ved brinken. Der er nedsat en arbejdsgruppe med ejerne af 

Brundby Hovedgade 26 som foregangs-m/k. Parret har erfaring fra tidl. projekter og vil gerne være 

behjælpelig med at søge tilskud fra fonde. Der indhentes tilbud fra entreprenører.  



Mødet med Manstrup resulterede i et engangstilskud fra kommunen på 10 ts. kr., mod, at 

borgerforeningen fremover står for vedligeholdelsen, dog kan der til enhver tid søges om 

økonomisk tilskud. Vandhullet ejes af kommunen og byens borgere med halvdelen til hver. 

Det foreløbige projekt revideres måske lidt, da der ikke er krav om egenbetaling, hvis projektet 

samlet er under 50 ts. kr. og forlods er der jo givet tilsagn om de 10 ts. kr. 

Det var et ønske fra arbejdsgruppen, at hegnet mellem sportspladsen og vandhullet blev pillet 

ned, men dette blev ikke godtaget af sikkerhedshensyn til både børn og voksne. Det skulle gerne 

være en del små børn på legepladsen og derfor blev bestemt, at adgangen til vandhullet skal ske 

udenom klubhuset. Der er stadig frit udkig til vandhullet. BBUI forlænger det nuværende hegn ned 

til den store sten/buskadset. Det blev ligeledes også bestemt, at der mellem hegn og klubhus mod 

legepladsen isættes en låge/hegn, så al færdsel sker på forsiden af klubhuset. 

 

Legepladsen 

På borgerforeningens arbejdsdag blev der fundet navne til båden og de to legehuse. Forslag til 

navne fandtes blandt byens børn, som bruger pladsen. Båden skal hedde Olivia og de to legehuse 

henholdsvis Pipi og Neptun. Navnene er bestemt af børn boende i sportspladsen nærhed. Moltke 

Design har velvilligt lovet at lave navne til opsætning, og navngivere hidkaldes sammen med 

pressen en dag. Vi må gøre reklame for de fine huse, båden og pladsen. Ligeledes blev der på 

arbejdsdagen doneret en hel del legetøj af rigtig god kvalitet til sandkassen. 

 

Grillpladsen 

Der skal foretages en ændring/forlængelse af stativet til grillen. Der sættes en væg op med vindue 

ud mod legepladsen og en væg i bordbrede på de to sider samt en bordplade indvendig. 

ligeså en væg foran toiletterne, samt et lille halvtag ud over den kommende pitzaovn, som bliver 

bygget på den store sten.  

På udsigtpunktet ud mod de åbne marker er der sat en bæk op som kaldes ”Dot ´s bænk ”Der 

opsættes et skilt op med Dots Bænk .Trine moltke (træstamme fra et væltet træ hos Dot). 

Ref. EKJ 

 

 

 

 


